
Tantárgy:  Matematika 

Osztály: 3.a 

Tananyag:  Szorzás- osztás tízesekkel, százasokkal gyakorlás 

Időpont: 03.16. 

 

Folytatjuk tovább a gyakorlást.  

Először játékos feladatokat küldök. Azzal gyakoroljatok. 

https://wordwall.net/hu/resource/800567/matek/sz%c3%b3beli-szorz%c3%a1s-%c3%a9s-

oszt%c3%a1s-10-zel-%c3%a9s-100-zal 

https://wordwall.net/hu/resource/822271/matek/3-oszt%c3%a1ly-szorz%c3%a1sok 

 

https://wordwall.net/hu/resource/498704/matek/szorz%c3%a1s 

Munkafüzet: 61.oldal / 24, 26 

Mf. 62/29,31 

 

Házi feladat: Mf. 61/ 27 Ezt a feladatot küldd vissza légy szíves! 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

Tantárgy:  Környezetismeret 

Osztály: 3.a 

Tananyag: Egészség és betegség összefoglalás 

Időpont: 03.16. 

 

A mai órán az eddig tanultak összefoglalása lesz az egészség és betegség témakörében.  

Először olvasd el a Tankönyved a 46.oldaltól az 53. oldalig.  

https://wordwall.net/hu/resource/800567/matek/sz%c3%b3beli-szorz%c3%a1s-%c3%a9s-oszt%c3%a1s-10-zel-%c3%a9s-100-zal
https://wordwall.net/hu/resource/800567/matek/sz%c3%b3beli-szorz%c3%a1s-%c3%a9s-oszt%c3%a1s-10-zel-%c3%a9s-100-zal
https://wordwall.net/hu/resource/822271/matek/3-oszt%c3%a1ly-szorz%c3%a1sok
https://wordwall.net/hu/resource/498704/matek/szorz%c3%a1s


Ezután nyisd ki a munkafüzetedet és a 49-50. oldalt töltsd ki légy szíves.  

Minden kérdésre a tankönyvben benne van a válasz, illetve ezeket az órákon is tanultuk. 

 

Nézd meg az alábbi videót. Jó kis összefoglaló, segít a munkafüzet feladataiban is  

https://www.youtube.com/watch?v=Ro6oeTw0lLs 

 

Jó munkát! 

Klau néni 

 

2021.03.16. Etika 3.a 

 

 

Nemsokára elérkezik a Húsvét, az ünnep alkalmából szép dekorációt készítetek, 

és az ünnepi asztalt is másképp terítitek. 

Sokszor láttam, hogy még van, aki bizonytalan a helyes terítési rendben, vagy az evőeszközök 

használatában. Ma erről nézzetek meg egy videót, így már biztosan a te asztalod lesz a 

legszebb! 

https://youtu.be/k8kgaFtsVdk 

Most te jössz! 

Ma te teríts meg a családnak! Ha van kedved ,elküldheted a fotót is ! 

Andi néni 

2021.03.16. Rajz -Szakkör 3.a 

Kedves Gyerekek! 

Bármilyen hihetetlen , itt a tavasz, virágozni kezdtek a fák, virágok. A mai  feladatotok is 

ehhez kapcsolódik. 

A mai szakköri téma a papírzsebkendő batikolása, és tavaszi fa, vagy virágzó mandulafa 

készítése. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ro6oeTw0lLs
https://youtu.be/k8kgaFtsVdk


Először is nézd meg ezt a videót, ami a zsebkendő batikolását mutatja be összekötve a fa 

festésével . 

https://www.youtube.com/watch?v=pVKt-LHMQt8 

Döntsd el, hogy ezt a fát fogod választani, vagy inkább a lenti szép ágat akarod megfesteni. 

 

       

Ha kitaláltad, akkor indulhat a munka! 

Vedd elő a vízfestéket, vizet, és papírzsebkendőt, rajzlapot! 

Ha kész vagy , készíthetsz hátteret is !Munkádat fotózd le és küldd el nekem! 

 

Biztos nagyon szép alkotást készül, várom! 

Andi néni 

 

INFORMATIKA 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:   03 16 info 3a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Utazzunk virtuálisan! 

 

Kedves Gyerekek! 

https://www.youtube.com/watch?v=pVKt-LHMQt8


 

Most a járvány idején nagyon kockázatos az utazás mindenkinek! 

Ezért inkább szervezzünk utazást az interneten! 

A módszert már ismeritek: vonattal utazunk, egy megadott időpontban egy megadott 

helyszínre. 

 

Részleteket a Classroom-ban olvashattok az alábbi linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjA1MTY2MTg2MDIy/a/Mjk4MzEwNjYxNTM5/details 

 

Házi feladat: 

 

Szervezzétek meg a Classroomban feladott utazásokat írjátok meg, hogy mikor indulnak és 

mikor érkeznek a vonatok, valamint írjátok meg azt is, hogy milyen időjárás várható ezen a 

napon. 

A választ töltsétek fel a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.03.19. 12:00 óra 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

 

https://classroom.google.com/c/MjA1MTY2MTg2MDIy/a/Mjk4MzEwNjYxNTM5/details

